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 David Salton, Advocate  עורך דיןדוד סלטון, 

 Lidia Greenberg, Advocate  עורכת דיןלידיה גרינברג, 

 Yoav Nisenbaum, Advocate   עורך דיןיואב ניסנבאום, 
,Tal Dor  עורך דין, טל דור  Advocate 

 William Abu Awad, Advocate  עורך דין, ויליאם אבו עואד
Dority Michaeli  עורכת דין, דוריתי מיכאלי , Advocate 

,Rula Barkat  עורכת דין, רולא ברכאת  Advocate 
 *Hagy Vagenfeld, Advocate     עורך דין* חגי וגנפלד,

  Hila Hadad, Advocate  עורכת דין, הילה חדד
Mor Horovitz  עורכת דין, מור הורוביץ , Advocate  

 Nissim Kahlon, Advocate  עורך דין, ם כחלוןניסי
Betzalel  עורך דין, בצלאל כהן  Cohen, Advocate 

Yigal Shargill  עורך דין, יגאל שרגיל , Advocate 
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 שלום רב,
 
 

 מכרז  -הפעלת פינת החי  : הנדון
 

 
 לבקשתכם,  להלן חוות דעתנו בנושא שבנדון.

 
 (.Inhouseפינת החי הפועלת בקצרין מופעלת במלואה על ידי המועצה המקומית )

 
ידי קבלן הנהלת המועצה פועלת לפרסם מכרז להפעלת פינת החי,  אשר יעביר את הפעלתה ל

 פרטי,  בתנאים מסויימים,  ונשאלה השאלה האם הדבר טעון את אישורה של מליאת המועצה.
 

מתכונת הפעלתן של יחידות המועצה,  כל עוד אין נמסרות סמכויות שלטוניות לידי גורמים 
 פרטיים,  היא ענין הנתון לשיקול דעתה של הנהלת המועצה.

 
משימות שאושרה לנושא זה )בלעדית או יחד עם  השנתיתהתקציבית  כל עוד נשמרת המסגרת

אין נדרש אישורה של מליאת המועצה לשינוי מתכונת הפעלת פינת החי או לפרסום   -אחרות(  
 המכרז.

 
 אני עומד לרשותכם לכל הבהרה או סיוע שידרשו.

 
 בכבוד רב,                                                                                                                     

 
 דאייל נון, עו"
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